Protokoll
Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-03-17
19.00 via Skype
Mötet sammankallas av: Marita Lithander
Deltagare: Erling Buch, Örjan Strömberg, Marita Lithander, Emrik Öhlund och Roland
Halvarsson
Ej närvarande: Clara Nutti, Johan Tropp, Mats Gustafsson

§57

Mötets öppnande

Erling hälsar oss välkomna och vi gör ett tillägg av § 60 B Föregående protokoll som
saknas i dagordningen.
§58

Val av mötessekreterare

Marita väljs.
§59

Val av justerare

Örjan justerar.
§60

Medlems- och kassarapport

Rapporterna läses upp.
§60 B Föregående protokoll§ 43- Roland saknar att det finns inskrivet i protokollet att hans och Christer
Eriksson’s förslag om medlemsvärvning togs tillbaka av Roland.
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§ 45- Svaret på Gunnar Pettersson brev som lästes upp på mötet skickas även
som mail till styrelsen.
§ 47- Ingen redovisning av §10 B och §12 då Todd Martinsson avsagt sig sitt
styrelseuppdrag.
§50- Jaktmässan i Sunne- Roland har avsagt sig som ansvarig för mässan.

§61

Bristande information- skrivelse till styrelsen från Roland Halvarsson. Frågan

bordlägges till nästa styrelsemöte då Clara också deltar. Roland reserverar sig mot
bordläggningen.
§62

Årsmötet- kommer att hållas den 23 maj i Östersund. Kallelse och dagordning

kommer att läggas ut på hemsidan och i tidskriften. Underlag till
verksamhetsberättelsen från styrelsen och kommittéerna skall skickas till Marita senast
den 1 april. I stadgarna står att årsmötet egentligen skall hållas i april månad, detta bör
beaktas till nästa år.
§63

Utställning/mässor 2015

Erling kontaktar Christer Eriksson och kollar med honom om han vill vara ansvarig för
jaktmässan i Dalarna.
Roll-up- en i södra och en i norra Sverige, Erling tar med en upp till årsmötet.
§ 64

Uppsägning av styrelseuppdrag

Todd Martinsson har med omedelbar verkan avsagt sig sitt uppdrag. Kontaktuppgifterna
på hemsidan och i kommande tidskrift tas bort.
Mats Gustafsson har också avsagt sig sitt uppdrag.
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§ 65

Kostnad för annonsering i tidskriften-

Förslag- Helsidesannons 550:-, halvsidesannons 300:- och en kvartsidesannons 150:- per
tidskrift. Förslaget godkänns, Björn Berg och Magnus Frisk kommer att hjälpa till att
hitta annonsörer. För annonsering på hemsidan finns redan ett pris på 2500 kr per år.
§ 66

Vandringspriser och tävlingspriser

Johan Tropp har lämnat följande information till dagens möte:
Intresset för våra vandringspriser är kanske inte på topp, t.o.m. idag finns tre anmälda
till elitpriset, noll till veteranpriset, en till öppenklass och tre till unghundsklassen.
Johan återkommer efter den 31 mars, som är sista dag för anmälan, med resultatet.
Känner vi till några resultat som borde in så hör av er till hundägarna och stöt på om att
anmäla.
Erling har även ringt och gratulerat de som fick ett 1:a pris i Unghundskampen, en har
inte gått nå ännu. Pristagarna har blivit överraskade och glada för samtalet. 1:a, 2:a och
3:e pristagarna får en belyst glasbit och en pejl lottas ut bland alla som deltagit i
Unghundskampen. Priserna delas ut på årsmötet.
Hylte Lantmän kan inte göra bättre pris på pejlar men de har div. grejer som säljs i deras
egna "märke" Genzo och här finns kanske en öppning för "sponsring".
Om vi skall ha något mer, vad skall detta vara i så fall. Stolryggsäck, kikare, hörselskydd
eller vad.
Vi diskuterar att vi tar fram ett diplom till alla som har ställt upp i tävlingen.
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§ 67

Verksamhetsplan 2015

Vi ska arbeta mot samma mål som 2014 med tillägget att arbetet mot och med
kontaktpersonerna i lokalklubbarna skall fungera bättre än idag.
§ 68

Övriga frågor

Anette Ögren-Bergström, Gävleborg en av våra medlemmar skall hjälpa oss att ta fram
nya reklamartiklar, hon kommer däremot inte att vara PR-ansvarig i föreningen.
Nästa styrelsemöte blir den 5 maj kl.19.00 via Skype.
§ 69

Avslut

Erling tackar för idag och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Erling Buch

Örjan Strömberg
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